
Gå in på minibladet.se. 
Klicka på valfri tidning.

Nu är du inne på MiniBladets hemsida. Här 
kommer de senaste nyheterna upp. Klicka på 
artikeln högst upp.

1. Vad kan du se på bilden?
2. Läs artikeln. Vad handlar den om?

På MiniBladet hittar du dagliga 
nyheter på lätt eller medelsvår 
nivå. Du kan också lyssna på 
nyheterna. Det finns även mycket 
annat på minibladet.se. 

När du arbetar med frågorna 
nedan lär du känna MiniBladet. 
Du kan arbeta med samma frågor 
varje vecka, men svaren blir för-
stås nya.

Följ med på en resa genom 
MiniBladets olika rum!

Klicka på den röda fliken som heter NYHETER. 
För att klara av quizet behöver du läsa några 
fler nyheter.

3. Läs nyheterna som vi har publicerat under 
den senaste veckan.
4. Klicka sedan på rutan VECKANS NYHETS- 
QUIZ i högerspalten och svara på frågorna.

Behöver du läsa nyheterna igen? Tryck på 
tillbaka-knappen och läs nyheterna en gång till.

Klicka på den gröna fliken som heter KÄNDIS. 
Det finns nytt innehåll varje vecka. 

5. Vem är månadens kändis just nu? 
6. Vad handlar denna veckans text om?
7. I högerspalten kan du se veckans kändisfråga. 
Vad är ditt svar på frågan?

8. Varje vecka skickar kändisen också med en 
hemlis att klura ut. Den hittar du längst ner på 
sidan. Kan du klura ut vilket ordet är?

Klicka på den rosa fliken som heter VECKANS 
FRÅGA. Varje vecka skickar en av våra läsare in 
en fråga till oss. 

9. Svara på frågan genom att klicka på ett av 
alternativen. 
10. Skicka gärna in din egen fråga! 

Klicka på den blå fliken som heter 
MINJA OCH MINO. Med Minja och 
Mino kan du lära dig nya saker genom 
att knåpa och pyssla. 

11. Gör veckans korsord. Vilket är 
ordet? 
12. Under korsordet hittar du också 
äldre korsord. Gör gärna några fler! 

KÄNDIS

VECKANS FRÅGA

MINJA OCH MINO

NYHETER & QUIZ

Välkommen till MiniBladet!

BÖRJA 
HÄR!

Gör vårt 
quiz och 

klura på en 
hemlis!


